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BỘ Y TẾ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG  

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC  

 

Ban hành theo Quyết định số 646/QĐ-YDTB, ngày 12 tháng 06 năm 2017 của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình. 

Tên chương trình:   Cử nhân đại học điều dưỡng chính quy 

Trình độ:    Đại học 

Ngành đào tạo:   Điều dưỡng (Nursing) 

Mã ngành đào tạo:  52720501 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1 Mục tiêu chung 

Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng có y đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có kiến thức 

và kỹ năng thực hành nghề theo tiêu chuẩn năng lực nghề điều dưỡng ở trình độ đại học, có 

sức khoẻ, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo, tự học và nghiên cứu khoa học đáp ứng 

nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

1.2 Mục tiêu cụ thể 

Về thái độ: 

- Người điều dưỡng thực hành nghề nghiệp theo luật pháp, chính sách của nhà nước về 

công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân.  

- Trung thực, khách quan, thận trọng, ý thức làm việc hiệu quả trong thực hành nghề 

nghiệp, chân thành hợp tác với đồng nghiệp. 

- Tôn trọng quyền của người bệnh. 

- Có ý thức phát triển nghề nghiệp, học tập liên tục và suốt đời.  

Về kiến thức: 

Người điều dưỡng có kiến thức vững vàng về khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, 

khoa học chuyên ngành về khối ngành khoa học sức khoẻ và ngành điều dưỡng; các 

nguyên tắc thực hành điều dưỡng, chăm sóc; lấy bệnh nhân và gia đình làm trung tâm; 

có kiến thức vững vàng về sự tác động qua lại giữa môi trường và sức khỏe con người; 

các biện pháp duy trì và cải thiện điều kiện sống để bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân. 
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Về kỹ năng: 

Người điều dưỡng có những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết: 

- Hành nghề theo pháp luật nhà nước và đạo đức nghề nghiệp.  

- Thực hiện đầy đủ và thành thạo, lập kế hoạch thực hiện và tổ chức thực hiện quy 

trình điều dưỡng khi chăm sóc người bệnh.  

- Thực hành đảm bảo sự an toàn, đảm bảo chất lượng chăm sóc toàn diện ổn định và 

liên tục. Cung cấp môi trường chăm sóc an toàn và quản lý nguy cơ.  

- Sử dụng thuốc hợp lý, an toàn. 

- Thực hành chăm sóc phù hợp với văn hóa người bệnh. Có đủ khả năng cung cấp và 

hợp tác trong chăm sóc, thông tin giao tiếp với người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng. 

Thực hiện các mối quan hệ hợp tác với nhóm chăm sóc sức khỏe.  

- Tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh và cộng đồng. 

- Tham gia phòng bệnh và phát hiện sớm các dịch bệnh tại địa phương, đề xuất các 

biện pháp phối hợp để phòng chống dịch. 

- Tổ chức thực hiện tốt y lệnh của thầy thuốc, đề xuất các biện pháp xử lý hợp lý, phối 

hợp với thầy thuốc để chăm sóc và nâng cao sức khỏe người bệnh. 

- Áp dụng Y học cổ truyền trong công tác chăm sóc và phòng bệnh. 

- Tham gia công tác quản lý ngành, thực hành nghiên cứu khoa học điều dưỡng, tổ 

chức và đào tạo cán bộ điều dưỡng, nhân viên y tế. 

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

2.1. Khối lượng kiến thức:  140 tín chỉ (không tính các học phần Giáo dục thể chất 

& Quốc phòng an ninh). 

Thời gian đào tạo:   4 năm 

2.2. Cấu trúc kiến thúc của chương trình 

TT Khối lượng học tập Tín chỉ 

1.  
Kiến thức giáo dục đại cương (không tính các học phần Giáo dục 

thể chất & Quốc phòng an ninh). 

29 

2.  Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp, trong đó: 

- Kiến thức cơ sở ngành 

- Kiến thức chuyên ngành  

- Tốt nghiệp  

 

32 

63 

16 
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Tổng 140 

 

2.2.1. Kiến thức giáo dục đại cương 

TT TÊN MÔN HỌC/HỌC PHẦN 
Tổng 

số 
tín chỉ 

Phân bố Giờ  
tự 

học 
LT TH 

1.  Giáo dục thể chất 1 
(tương đương 01 tín chỉ TH) 

    

2.  Giáo dục thể chất 2  
(tương đương 01 tín chỉ TH) 

    

3.  Giáo dục thể chất 3  
(tương đương 01 tín chỉ TH) 

    

4.  Quốc phòng an ninh 1 
(tương đương 03 tín chỉ LT) 

    

5.  Quốc phòng an ninh 2 
(tương đương 02 tín chỉ LT) 

    

6.  Quốc phòng an ninh 3 (tương đương 03 tín chỉ:  

02 tín chỉ LT, 01 tín chỉ TH) 
    

7.  Quốc phòng an ninh 4 
(tương đương 01 tín chỉ LT) 

    

8.  Những nguyên lý cơ bản của CN MLN1 2 2  60 

9.  Những nguyên lý cơ bản của CN MLN2 3 3  90 

10.  Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2  60 

11.  Đường lối CM của ĐCSVN 3 3  90 

12.  Ngoại ngữ 1 3 3  90 

13.  Ngoại ngữ 2 2 2  60 

14.  Ngoại ngữ 3 2 2  60 

15.  Ngoại ngữ 4 3 3  90 

16.  Tin học Đại cương 2 1 1 60 

17.  Xác suất thống kê 1 1  30 

18.  Lý sinh 1 1  30 

19.  Hoá học 1 1  30 

20.  Sinh học và Di truyền 2 1 1 60 

21.  Tâm lý Y học - Đạo đức Y học 2 2  60 

Tổng 29 27 2  
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2.2.2. Kiến thức cơ sở ngành 

TT TÊN MÔN HỌC/HỌC PHẦN 
Tổng số 

tín chỉ 

Phân bố Giờ  

tự học LT TH 

1.  Giải phẫu học I 2 1 1 60 

2.  Giải phẫu học II 2 1 1 60 

3.  Hoá sinh 3 2 1 90 

4.  Vi sinh 2 1 1 60 

5.  Sinh lý học 3 2 1 90 

6.  Sinh lý bệnh – Miễn dịch 3 2 1 90 

7.  Dược lý 3 2 1 90 

8.  Ký sinh trùng 2 1 1 60 

9.  Giáo dục sức khoẻ 2 1 1 60 

10.  Dịch tễ 2 1 1 60 

11.  Tổ chức Y tế 2 1 1 60 

12.  Sức khoẻ môi trường 2 1 1 60 

13.  Phương pháp nghiên cứu khoa học 1 1  30 

14.  Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm 3 2 1 90 

Tổng 32 19 13  

2.2.3. Kiến thức chuyên ngành 

TT TÊN MÔN HỌC/ HỌC PHẦN 
Tổng số 

tín chỉ 

Phân bố Giờ  

tự học LT TH 

1.  Kỹ năng giao tiếp  2 1 1 60 

2.  Y học cổ truyền 2 1 1 60 

3.  Điều dưỡng cơ bản 1  4 2 2 120 

4.  Điều dưỡng cơ bản 2 4 2 2 120 

5.  Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành ĐD 3 2 1 90 

6.  Quản lý điều dưỡng 4 2 2 120 

7.  Điều dưỡng Nội I 4 2 2 120 

8.  Điều dưỡng Nội II 4 2 2 120 

9.  Điều dưỡng Ngoại I 4 2 2 120 

10.  Điều dưỡng Ngoại II 3 1 2 90 

11.  Điều dưỡng Chấn thương 3 1 2 90 

12.  Điều dưỡng Nhi I 4 2 2 120 

13.  Điều dưỡng Nhi II 3 1 2 90 

14.  Điều dưỡng Sản I 4 2 2 120 
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15.  Điều dưỡng Sản II 3 1 2 90 

16.  ĐD CK Tâm thần 2 1 1 60 

17.  ĐD CK Thần kinh 2 1 1 60 

18.  ĐD Phục hồi chức năng 2 1 1 60 

19.  ĐD Truyền nhiễm 2 1 1 60 

20.  ĐD Hồi sức cấp cứu 2 1 1 60 

21.  Thực tế cộng đồng 2  2 60 

Tổng 63 29 34  

2.2.4. Tốt nghiệp 

TT TÊN MÔN HỌC/HỌC PHẦN Tổng số  

tín chỉ 

Phân bố Giờ  

tự học LT TH 

1.  Thực tập tốt nghiệp 6  6 180 

2.  Học phần thay thế/Khóa luận tốt nghiệp 10 6 4 300 

Tổng 16    

3. KẾ HOẠCH HỌC TẬP 

HỌC KỲ I:  11 Tín chỉ 

TT Tên môn học/ học phần 
Tổng 

số TC 

Phân bố 
Tự 

học 

Điểm thi/ 

kiểm tra Lý 

thuyết 

Số 

tiết 

Thực 

hành 
Số tiết 

1.  Ngoại ngữ 1 3 3 45 0 0 90 1 

2.  QPAN 1 (tương đương 3 TC)   45    Kiểm tra 

3.  GDTC 1 (tương đương 1 TC)     44  Kiểm tra 

4.  Tin học Đại cương 2 1 15 1 30 60 1 

5.  Sinh học và Di truyền 2 1 18 1 30 60 1 

6.  Hóa học  1 1 18 0.5 16 30 1 

7.  Lý sinh 1 1 18 0 0 30 1 

8.  Giải phẫu học I 2 1 16 1 30 60 1 

 Tổng số 11 8  3.5    
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HỌC KỲ II: 15 Tín chỉ 

TT Tên môn học/ học phần 
Tổng số 

TC 

Phân bố 
Tự 

học 

Điểm 

thi/ 

kiểm 

tra 

Lý 

thuyết 
Số tiết 

Thực 

hành 
Số tiết 

1.  Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác Lênin I 
2 2 32 0 0 60 1 

2.  Ngoại ngữ 2 2 2 30 0 0 60 1 

3.  QPAN 2 (tương đương 2 TC)   30    Ktra 

4.  GDTC 2 (tương đương 1TC)     44  Ktra 

5.  Giải phẫu học II 2 1 16 1 30 60 1 

6.  Sinh lý học 3 2 30 1 30 90 1 

7.  Hoá sinh 3 2 32 1 32 90 1 

8.  Vi sinh 2 1 18 1 30 60 1 

9.  Xác suất thống kê 1 1 18 0 0 30 1 

 Tổng số 15 11  4    

HỌC KỲ III: 15 tín chỉ  

TT Tên môn học/ học phần 

Tổng 

số 

TC 

Phân bố 
Tự 

học 

Điểm 

thi/ 

kiểm 

tra 

Lý 

thuyết 
Số tiết 

Thực 

hành 
Số tiết 

1.  Những nguyên lý cơ bản 

của CN Mác- Lênin 2 
3 3 44 0 0 90 1 

2.  Ngoại ngữ 3 2 2 30 0 0 60 1 

3.  GDTC 3(tương đương 1 TC)     30 ?  Ktra 

4.  Dược lý học 3  2 30 1 30 90 1 

5.  Sinh lý bệnh - Miễn dịch 3 2 30 1 30 90 1 

6.  Điều dưỡng cơ bản 1 4 2 30 2 90 120 
1 

7.  QPAN 3 (tương đương 3 TC)   30  30  
Ktra 

 Tổng số 15 11  4    
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HỌC KỲ IV: 19 Tín chỉ 

TT Tên môn học/ học phần 
Tổng 

số TC 

Phân bố 
Tự 

học 

Điểm 

thi/ 

kiểm 

tra 

Lý 

thuyết 

Số 

tiết 

Thực 

hành 

Số 

tiết 

1. QPAN 4 (tương đương 01TC)   12  4  Ktra 

2. Ký sinh trùng 2  1 18 1 30 60 1 

3. Điều dưỡng cơ bản 2 4 2 30 2 90 120 1 

4. Giáo dục sức khỏe 2 1 18 1 30 60 1 

5. Quản lý điều dưỡng 4  2 45 2 60 120 2 

6. Tâm lý Y học- ĐĐYH 2 2 30 0 0 60 
1 

7. Kỹ năng giao tiếp 2 1 18 1 30 60 1 

8. Ngoại ngữ 4 3 3 45 0 0 90 1 

 Tổng số 19 12  7    

 

HỌC KỲ V:  21 Tín chỉ 

TT Tên môn học/ học phần 
Tổng số 

TC 

Phân bố 
Tự 

học 

Điểm 

thi/ 

kiểm 

tra 

Lý 

thuyết 
Số tiết 

Thực 

hành 
Số tiết 

1.  Kiểm soát nhiễm khuẩn 

trong thực hành ĐD 
3 2 30 1 30 90 1 

2.  Dịch tễ 2 1 18 1 30 60 1 

3.  Điều dưỡng Nội I 4 2 30 2 90 120 2 

4.  Điều dưỡng Ngoại I 4 2 30 2 90 120 2 

5.  Điều dưỡng Sản I 4 2 30 2 90 120 2 

6.  Điều dưỡng Nhi I 4  2 30 2 90 120 2 

 Tổng số 21 11  10    

HỌC KỲ VI:  19 Tín chỉ 

TT Tên môn học/ học phần 
Tổng 

số TC 

Phân bố 

Tự 

học 

Điểm 

thi/ 

kiểm 

tra 

Lý 

thuyết 
Số tiết 

Thực 

hành 
Số tiết 

1.  Y học cổ truyền 2  1 18 1 45 60 1 

2.  Điều dưỡng Tâm thần 2  1 15 1 45 60 1 

3.  Điều dưỡng Thần kinh 2  1 15 1 45 60 1 
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4.  Điều dưỡng PHCN 2 1 18 1 45 60 2 

5.  ĐD Truyền nhiễm  2 1 18 1 45 60 2 

6.  ĐD Cấp cứu hồi sức 2 1 18 1 45 60 1 

7.  Sức khỏe môi trường 2 1 18 1 30 60 1 

8.  Phương pháp NCKH 1 1 18 0 0 30 1 

9.  Thực tập cộng đồng  2  0 0 2 90 60 1 

10.  Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2 32 0 0 60  

 Tổng số 19 10  9    

HỌC KỲ VII: 17 Tín chỉ 

TT Tên môn học/ học phần 
Tổng 

số TC 

Phân bố 

Tự 

học 

Điểm 

thi/ 

kiểm 

tra 

Lý 

thuyết 
Số tiết 

Thực 

hành 
Số tiết 

1.  ĐD Ngoại II 3 1 18 2 90 90 2 

2.  ĐD Chấn thương 3  1 18 2 90 90 2 

3.  Điều dưỡng Nhi II 3  1 18 2 90 90 2 

4.  Đường lối CM của ĐCS VN 3 3 44 0 0 90 1 

5.  Tổ chức y tế 2 1 18 1 30 60 1 

6.  Dinh dưỡng và ATTP 3 2 30 1 30 90 1 

 Tổng số 17 9  8    

 

HỌC KỲ VIII: 21 Tín chỉ 

TT Tên môn học/ học phần 
Tổng số 

TC 

Phân bố 
Tự 

học 

Điểm 

thi/ 

kiểm 

tra 

Lý 

thuyết 
Số tiết 

Thực 

hành 
Số tiết 

1.  Điều dưỡng Nội II 4 2 30 2 90 120 2 

2.  Điều dưỡng Sản II 3 1 18 2 90 90 2 

3.  Thực tập tốt nghiệp 4 0 0 4 270 180 1 

4. HP thay thế/KLTN 10 5  5   1 

 Tổng số 21 8  13    

4. MÔ TẢ NỘI DUNG MÔN HỌC 

4.1. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin I, II: (05 tín chỉ)     

Nội dung theo chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng 

cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ban hành kèm 

theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo.  
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Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Lý luận chính trị 

4.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh: (02 tín chỉ)  

 Nội dung theo chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng 

cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ban hành kèm 

theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

 Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Lý luận chính trị 

 

 

4.3. Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: (03 tín chỉ)    

 Nội dung theo chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng 

cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ban hành kèm 

theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

 Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Lý luận chính trị 

4.4. Ngoại ngữ: (10 tín chỉ)   

Đây là nội dung ngoại ngữ cơ bản nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ 

bản về ngữ pháp, các kỹ năng giao tiếp thông dụng cùng vốn từ cần thiết cho giao tiếp 

chuyên ngành y; đồng thời có thể áp dụng để tham khảo một số tài liệu y văn về ngành Kỹ 

thuật hình ảnh y học. Yêu cầu đạt trình độ trung cấp đối với những sinh viên đã hoàn tất 

chương trình ngoại ngữ 07 năm của giáo dục phổ thông. 

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Ngoại ngữ  

4.5. Tin học Đại cương: (02 tín chỉ)         

Nội dung gồm một số vấn đề cơ bản về tin học và máy tính. Soạn thảo văn bản 

hoàn chỉnh bằng Word; sử dụng Excel hoặc FoxPro để nhập số liệu và làm các bài toán 

ứng dụng. Sử dụng các dịch vụ cơ bản của Internet. 

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Toán Tin 

4.6. Giáo dục thể chất: (03 tín chỉ)  

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 3244/GD-ĐT ngày 12/9/1995 của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Bộ chương trình Giáo dục Đại 
học đại cương (giai đoạn 1) dùng cho các trường Đại học và các trường Cao đẳng và 
Quyết định số 1262/GD-ĐT ngày 12/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về 
việc ban hành Chương trình Giáo dục thể chất giai đoạn II các trường đại học, cao đẳng 
(không chuyên thể dục thể thao) 

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Giáo dục thể chất 

4. 7. Quốc phòng an ninh:  (09 tín chỉ)      

Nội dung ban hành kèm theo Quyết định số 81/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình Giáo dục Quốc 
phòng - An ninh trình độ đại học, cao đẳng. 
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Đơn vị giảng dạy: Khoa Quân sự 

4. 8. Xác suất - thống kê: (01 tín chỉ)       

Học phần học trước: Tin học đại cương 

Nội dung gồm kiến thức, kỹ năng cơ bản về xác suất và thống kê y học: Định 
nghĩa, định lý, công thức tính xác suất; Cách chọn mẫu, xác định cỡ mẫu; Xử lý được các 
số liệu thống kê; Ứng dụng các TEST thống kê phù hợp vào từng nghiên cứu; Sử dụng 
phần mềm để xử lý các thông tin Y học phục vụ công tác thống kê, báo cáo và nghiên cứu 
khoa học. 

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Toán Tin  

 

4. 9. Hóa học: (01 tín chỉ)          

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về hoá học, hoá hữu cơ, hoá phân tích và các ứng 
dụng cũng như ý nghĩa y học của chúng. Giải thích được một số quá trình hóa học xảy ra 
trong cơ thể sống.  

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Hóa học 

4. 10. Sinh học và di truyền: (02 tín chỉ)         

Nội dung gồm kiến thức về sinh học phân tử, sinh học tế bào, sinh học phát triển; 
kiến thức về vai trò của di truyền y học, đặc điểm của các nhóm bệnh di truyền chính. 

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Sinh học 

4. 11. Lý sinh: (01 tín chỉ)         

Học phần học trước:  Sinh học và di truyền, Hóa học 

Nội dung gồm kiến thức, kỹ năng cơ bản về sự biến đổi năng lượng trên cơ thể 
sống; sự vận chuyển chất trong cơ thể; hiện tượng điện sinh học; quang sinh học; âm và 
siêu âm; phóng xạ sinh học. Các ứng dụng chính của các yếu tố vật lý lên cơ thể sống 
phục vụ mục đích bảo vệ môi trường và cơ thể. 

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Y Vật lý 

4. 12. Phương pháp nghiên cứu khoa học: (01 tín chỉ)      

Học phần học trước:  Xác suất thống kê 

Nội dung gồm những kiến thức cơ bản về phương pháp luận và cách thức tiến hành 
nghiên cứu khoa học điều dưỡng. Một số phương pháp thực hành nghiên cứu khoa học 
điều dưỡng và chất lượng chăm sóc người bệnh; Nhận xét, đánh giá các báo cáo, tài liệu 
nghiên cứu khoa học về điều dưỡng. Phương pháp trình bày một nội dung nghiên cứu 
khoa học về điều dưỡng.  

Đơn vị giảng dạy:  Khoa Y tế công cộng 

4.13. Tâm lý Y học - Đạo đức Y học: (02 tín chỉ)      

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về Tâm lý và Tâm lý y học. Các nguyên lý cơ bản 
của đạo đức y học trong thực hành nghề nghiệp và nghiên cứu khoa học dựa trên các quy 
định chung của Việt Nam và Quốc tế. 

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Tâm lý và Đạo đức Y tế 

4.14. Giải phẫu học I, II: (04 tín chỉ)          
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Nội dung gồm những kiến thức về đặc điểm giải phẫu của các bộ phận, cơ quan 

trong cơ thể người; kiến thức về chức năng, hoạt động của các cơ quan và mối liên hệ với 

dấu hiệu lâm sàng và áp dụng vào việc học tập các môn học của ngành điều dưỡng. 

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Giải phẫu học 

4. 15. Sinh lý  học: (03 tín chỉ)                        

Học phần học trước: Giải phẫu, lý sinh, hoá học 

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về chức năng, hoạt động của các cơ quan, hệ thống 

các cơ quan trong cơ thể con người và điều hòa chức năng trong mối liên hệ thống nhất 

giữa chúng với nhau và giữa cơ thể với môi trường. Vận dụng những kiến thức về sinh lý 

học để giải thích một số rối loạn chức năng và ứng dụng vào việc học tập các môn học của 

ngành điều dưỡng. 

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Sinh lý học 

4.16. Hoá sinh: (03 tín chỉ)          

Học phần học trước: Hóa học 

Nội dung gồm những kiến thức cơ bản và có hệ thống về hóa sinh: Các sinh chất 

chủ yếu và chuyển hóa của chúng ở tế bào của cơ thể sống; các nguyên tắc, cách xác định 

và ý nghĩa một số xét nghiệm hóa sinh lâm sàng thông thường. Vận dụng những kiến thức 

hóa sinh vào việc học tập các môn học khác của ngành điều dưỡng. 

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Hóa sinh 

4.17. Vi sinh: (02 tín chỉ)          

Học phần học trước: Sinh học và Di truyền  

Nội dung gồm đặc điểm cơ bản về hình dạng, cấu trúc, nuôi cấy, kháng nguyên và 

miễn dịch của vi sinh vật y học; mối quan hệ của vi sinh vật với môi trường và cơ thể con 

người, khả năng và cơ chế gây bệnh của vi sinh vật; nguyên tắc phòng và chống vi sinh 

vật gây bệnh; các phương pháp xét nghiệm vi sinh vật gây bệnh. Vận dụng những kiến 

thức vi sinh vật vào việc học tập các môn học khác của ngành điều dưỡng.  

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Vi sinh 

4.18. Ký sinh trùng:  (02 tín chỉ)          

Học phần học trước: Sinh học và Di truyền  

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học, hình thể, cấu tạo, đặc 

điểm sinh lý, sinh thái và chu kỳ phát triển và đặc điểm dịch tễ học  của một số loại ký sinh 

trùng chủ yếu ở Việt nam; đặc điểm cơ bản về bệnh học, nguyên tắc và biện pháp phòng 

chống ký sinh trùng; mối liên quan giữa ký sinh trùng và sức khỏe cộng đồng.  Vận dụng 

những kiến thức về ký sinh trùng vào việc học tập các môn học khác của ngành điều dưỡng. 

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Ký sinh trùng 

 4.19. Sinh lý bệnh – Miễn dịch: (03 tín chỉ)      

  Học phần học trước: Sinh lý học 

Nội dung gồm các quy luật hoạt động của các cơ quan, hệ thống cơ quan bị bệnh, 

các quá trình bệnh lý điển hình – quy luật hoạt động của bệnh nói chung; hệ thống các cơ 
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quan và tế bào tham gia vào đáp ứng miễn dịch; các giai đoạn, các yếu tố tham gia vào sự 

hình thành đáp ứng miễn dịch của cơ thể; vai trò của hệ thống miễn dịch đặc hiệu và 

không đặc hiệu trong khả năng đề kháng, phòng chống bệnh tật của cơ thể; những điểm cơ 

bản nhất về cơ chế rối loạn đáp ứng miễn dịch trong bệnh lý quá mẫn, thiểu năng miễn 

dịch và tự miễn.Vận dụng kiến thức Sinh lý bệnh-Miễn dịch vào việc học tập các môn 

điều dưỡng và chăm sóc người bệnh.  

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Sinh lý bệnh 

 

 

4.20. Dược lý : (03 tín chỉ)          

Học phần học trước: Hóa sinh, sinh lý  

  Nội dung gồm các kiến thức cơ bản về hoạt động của thuốc trong cơ thể người bao 
gồm các nguyên lý dược động học như: hấp thu, phân bố, chuyển hóa, bài tiết, tác dụng 
mong muốn và không mong muốn, cơ chế tác dụng và cách sử dụng của một số thuốc 
thường dùng. Nhận biết hình dạng, tính chất, tác dụng của một số thuốc cơ bản; Vận dụng 
được những hiểu biết về thuốc vào việc sử dụng thuốc an toàn cho người bệnh.  

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Dược lý - Độc chất - Dược lâm sàng 

4.21. Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm: (03 tín chỉ)      

 Học phần học trước: Sinh lý, hoá sinh 

  Nội dung bao gồm những kiến thức về khoa học dinh dưỡng và khoa học thực 
phẩm để đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng cho các đối tượng ở cộng đồng; các kiến thức đánh 
giá và giám sát dinh dưỡng trong theo dõi và phát hiện những vấn đề dinh dưỡng ở cộng 
đồng; xây dựng khẩu phần ăn, tiết chế dinh dưỡng; các kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh 
thực phẩm; Vận dụng kiến thức về Dinh dưỡng-Tiết chế vào thực tế chăm sóc người bệnh 
và cộng đồng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phù hợp với văn hoá của người bệnh 
và cộng đồng.  

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm 

4.22. Sức khoẻ môi trường : (02 tín chỉ)         

Học phần học trước: Hóa sinh, Vi sinh, Ký sinh trùng 

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về các yếu tố môi trường và ảnh hưởng 
của các yếu tố môi trường đến sức khoẻ; Các yếu tố gây ô nhiễm môi trường và các biện 
pháp phòng chống ô nhiễm môi trường. Vận dụng những kiến thức về sức khỏe môi 
trường vào việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe người bệnh và cộng đồng. Nhận 
thức được trách nhiệm cá nhân trong thực hành nghề nghiệp.  

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Sức khỏe môi trường 

4.23. Dịch tễ học: (02 tín chỉ)          

Học phần học trước: Xác suất thống kê  

Cung cấp những kiến thức cơ bản về nguyên tắc và nội dung chính của dịch tễ học 
và ứng dụng các nguyên tắc này trong chăm sóc sức khỏe; Các chỉ số sức khỏe chủ yếu 
của cộng đồng, cách xác định yếu tố nguy cơ phát triển của bệnh; Mô tả và phân tích tình 
trạng sức khỏe của cộng đồng dân cư; Phân tích đặc điểm dịch tễ của một số bệnh truyền 
nhiễm thường gặp trong cộng đồng; Nguyên tắc điều tra, kiểm soát một vụ dịch; Vận dụng 
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được một số thiết kế nghiên cứu dịch tễ học thường được sử dụng trong công tác chăm sóc 
sức khoẻ.  

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Dịch tễ học 

4.24. Tổ chức y tế: (02 tín chỉ)            

Nội dung gồm kiến thức chung nhất về nhà nước và pháp luật; những quy định 
pháp luật liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và hành nghề Điều dưỡng. Kiến thức 
về hệ thống tổ chức, quản lý và hoạt động của ngành Y tế nói chung và của ngành Điều 
dưỡng Việt Nam. Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức quản lý của người Điều dưỡng và hệ 
thống tổ chức Điều dưỡng.  

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Tổ chức và Quản lý Y tế 

4.25. Y học cổ truyền: (02 tín chỉ)          

Học phần học trước: Điều dưỡng Nội 1, Điều dưỡng Ngoại 1, Điều dưỡng Sản 1, 
Điều dưỡng Nhi 1 

Nội dung gồm những kiến thức cơ bản về lý luận Y học cổ truyền: Một số phương 
pháp chẩn trị của Y học cổ truyền; Úng dụng được một số phương pháp chăm sóc, bảo vệ 
và nâng cao sức khỏe bằng Y học cổ truyền;  

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Y học cổ truyền 

4.26. Kỹ năng giao tiếp: (02 tín chỉ)          

Học phần học trước: Tâm lý Y học - Đạo đức Y học 

   Nội dung gồm những kiến thức cơ bản về kỹ năng giao tiếp hiệu quả  trong các tình 

huống giao tiếp khác nhau; hình thành phong cách và kỹ thuật giao tiếp lấy người bệnh là 

trung tâm. 

Đơn vị giảng dạy:  

  Trung tâm đào tạo kỹ năng Y khoa + Bộ môn Tâm lý & Đạo đức Y tế 

4.27. Giáo dục sức khoẻ: (02 tín chỉ)         

Học phần học trước: Kỹ năng giao tiếp  

Nội dung gồm những kiến thức cơ bản về sức khoẻ, về phương pháp, nội dung, 

phương tiện, các kỹ năng nâng cao sức khoẻ; các khái niệm cơ bản về hành vi con người; 

mối liên quan giữa hành vi con người với các vấn đề sức khỏe, vai trò của nâng cao sức 

khỏe trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho cá nhân và cộng đồng. Kiến thức 

cơ bản về phương pháp, nội dung, phương tiện, các kỹ năng giáo dục sức khoẻ, vai trò của 

người điều dưỡng trong việc nâng cao sức khoẻ và thể trạng của cá nhân, gia đình và cộng 

đồng; lựa chọn những phương pháp, phương tiện và kỹ năng truyền thông phù hợp với 

từng nhóm đối tượng. 

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Tổ chức và Quản lý Y tế 

4.28. Điều dưỡng cơ bản 1,2: (08 tín chỉ)     

 Học phần học trước: Giải phẫu, Sinh lý  

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về lịch sử điều dưỡng; mục đích, 

nguyên tắc và các chuẩn thực hành điều dưỡng; đạo đức, định hướng phát triển; các học 
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thuyết về điều dưỡng; qui trình điều dưỡng; thực hành các kỹ thuật cơ bản  trong chăm sóc 

người bệnh.  

 Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Điều dưỡng 

4.29. Kiểm soát nhiễm khuẩn trong thực hành điều dưỡng:  (03 tín chỉ)   

Học phần học trước: Điều dưỡng cơ bản. 

Nội dung gồm kiến thức cơ bản về sự an toàn của người bệnh trong môi trường 

bệnh viện; các nhiễm khuẩn mắc phải trong bệnh viện; các quy trình kiểm soát nhiễm 

khuẩn, sử dụng bằng chứng liên quan đến nhiễm khuẩn; vai trò nhiệm vụ của người Điều 

dưỡng trong kiểm soát nhiễm khuẩn.  

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Điều dưỡng 

4.30. Điều dưỡng Nội 1,2 (Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Nội khoa) (08 tín chỉ) 

  

Học phần học trước: Điều dưỡng cơ bản, Kỹ năng giao tiếp, Kiểm soát nhiễm 

khuẩn trong thực hành điều dưỡng. 

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe cho người lớn 

mắc các bệnh nội khoa và chuyên khoa hệ nội; thực hiện các kỹ thuật và quy trình chăm 

sóc nội khoa (lập kế hoạch và thực hành lâm sàng chăm sóc người bệnh). 

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Điều dưỡng 

4.31. Điều dưỡng Hồi sức cấp cứu (Chăm sóc người bệnh cấp cứu và chăm sóc tích 

cực): (02 tín chỉ) 

Học phần học trước: Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội khoa. 

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về chăm sóc người bệnh trong tình trạng 

cấp cứu, nguy kịch và chăm sóc đặc biệt; thực hiện các kỹ thuật và quy trình chăm sóc 

người bệnh trong các trường hợp cấp cứu, nguy kịch, chăm sóc đặc biệt. 

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Hồi sức cấp cứu 

4.32. Điều dưỡng Ngoại 1,2 (Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Ngoại khoa): (07 tín chỉ)  

Học phần học trước: Điều dưỡng cơ bản, Kỹ năng giao tiếp, Kiểm soát nhiễm 

khuẩn trong thực hành điều dưỡng. 

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe cho người lớn 

mắc các bệnh ngoại khoa và chuyên khoa hệ ngoại; Thực hiện các kỹ thuật và quy trình 

chăm sóc ngoại khoa (lập kế hoạch và thực hành lâm sàng chăm sóc người bệnh).  

 Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Điều dưỡng 

4.33. Điều dưỡng Chấn thương (Chăm sóc sức khỏe người lớn bệnh Chấn thương): (03 tín 

chỉ) 

Học phần học trước: Điều dưỡng cơ bản, Kỹ năng giao tiếp, Kiểm soát nhiễm 

khuẩn trong thực hành điều dưỡng. 

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe cho người lớn 

mắc các bệnh chấn thương và chuyên khoa hệ ngoại; Thực hiện các kỹ thuật và quy trình 

chăm sóc bệnh chấn thương (lập kế hoạch và thực hành lâm sàng chăm sóc người bệnh). 
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Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Điều dưỡng 

4.34. Điều dưỡng Sản 1,2 (Sức khoẻ phụ nữ, bà mẹ, gia đình và Chăm sóc điều dưỡng):  (07 

tín chỉ) 

Học phần học trước: Điều dưỡng cơ bản, Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội 

khoa, Ngoại khoa. 

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về chăm sóc sức khỏe phụ nữ, sức khỏe 

người mẹ khi có thai, trong và sau khi đẻ và thời kỳ mãn kinh. Thực hiện các kỹ thuật và 

quy trình chăm sóc cơ bản về Sản-Phụ khoa, kế hoạch hóa gia đình;  

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Điều dưỡng 

4.35. Điều dưỡng Nhi 1,2 (Chăm sóc sức khỏe trẻ em): (07 tín chỉ)     

Học phần học trước: Điều dưỡng cơ bản, Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội 

khoa, Ngoại khoa. 

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh lý, bệnh lý ở trẻ em 

trong các giai đoạn phát triển của trẻ; chăm sóc sức khỏe trẻ em; thực hiện các kỹ thuật và 

quy trình chăm sóc nhi khoa (lập kế hoạch và thực hành lâm sàng chăm sóc trẻ bệnh).  

 Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Điều dưỡng 

4.36. Điều dưỡng truyền nhiễm (Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm) (02 tín 

chỉ) 

Học phần học trước: Điều dưỡng cơ bản, Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội 

khoa, Ngoại khoa. 

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về bệnh truyền nhiễm, chăm sóc điều 

dưỡng người mắc bệnh truyền nhiễm; thực hiện các kỹ thuật và quy trình chăm sóc bệnh 

truyền nhiễm (lập kế hoạch và thực hành lâm sàng chăm sóc người bệnh). 

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Truyền nhiễm 

4.37. Điều dưỡng Tâm thần (Chăm sóc sức khoẻ tâm thần) (02 tín chỉ)  

Học phần học trước: Điều dưỡng cơ bản, Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội 

khoa. 

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về sức khỏe tâm thần và chăm sóc sức 

khỏe tâm thần; các phương pháp trị liệu, chăm sóc cho người mắc các bệnh tâm thần; thực 

hiện các kỹ thuật và quy trình chăm sóc cho người mắc bệnh tâm thần (lập kế hoạch và 

thực hành lâm sàng chăm sóc người bệnh);  

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Tâm thần 

4.38. Điều dưỡng Thần kinh (Chăm sóc sức khoẻ thần kinh) (02 tín chỉ)   

Học phần học trước: Điều dưỡng cơ bản, Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội 

khoa. 

Trình bày được nguyên nhân, triệu chứng, biến chứng một số hội chứng và bệnh 

thần kinh. Thực hiện được công tác tâm lý với bệnh nhân thần kinh. Thực hiện được kế 

hoạch chăm sóc và theo dõi bệnh nhân thần kinh. 

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Thần kinh 
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4.39. Điều dưỡng Phục hồi chức năng (Chăm sóc cho người cần được phục hồi chức năng)

 (02 tín chỉ)           

Học phần học trước: Điều dưỡng cơ bản, Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội 

khoa, Ngoại khoa. 

Nội dung bao gồm những kiến thức cơ bản về phục hồi chức năng; Một số phương 

pháp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng; vai trò, nhiệm vụ của người Điều dưỡng trong 

quá trình chăm sóc sức khỏe người bệnh và cộng đồng bằng vật lý trị liệu và phục hồi 

chức năng; thực hiện được một số phương pháp vật lý trị liệu và phục hồi chức năng. 

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Phục hồi chức năng 

 

4.40. Thực tế cộng đồng (02 tín chỉ)       

Học phần học trước: Điều dưỡng cơ bản, Chăm sóc sức khoẻ người lớn bệnh Nội 

khoa, Ngoại khoa. 

Nội dung gồm những kiến thức cơ bản về sức khỏe cộng đồng và chăm sóc sức 

khỏe cộng đồng; các phương pháp chăm sóc sức khỏe cộng đồng và vai trò, nhiệm vụ của 

người Điều dưỡng trong chăm sóc sức khoẻ cộng đồng; thực hiện các kỹ thuật và quy trình 

chăm sóc điều dưỡng sức khỏe cộng đồng. 

Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Điều dưỡng 

4.41. Quản lý điều dưỡng:  (04 tín chỉ)         

 Học phần học trước: Điều dưỡng cơ bản. 

 Nội dung gồm những khái niệm cơ bản về khoa học quản lý nói chung và quản lý y tế; 

vận dụng kiến thức về quản lý y tế vào trong các hoạt động quản lý điều dưỡng; thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ người Điều dưỡng trong hệ thống quản lý Điều dưỡng; phát triển kỹ 

năng duy trì các mối quan hệ hợp tác nhằm xây dựng nhóm chăm sóc sức khoẻ hiệu quả. 

Hiểu và quảng bá quan điểm đúng về điều dưỡng trong hệ thống Y tế và cộng đồng. Phát 

triển kỹ năng thiết lập môi trường làm việc an toàn. 

 Đơn vị giảng dạy: Bộ môn Điều dưỡng 

4.42.Thực tập tốt nghiệp (06 tín chỉ):         

Đợt thực tập tốt nghiệp tổ chức vào cuối khóa học, trước khi thi tốt nghiệp giúp cho 

sinh viên có thể hoàn thiện các kỹ năng, kiến thức cơ bản như đánh giá được mô hình tổ 

chức, công tác quản lý khoa phòng và bệnh viện, mô tả và phân tích được chức năng 

nhiệm vụ, vai trò của điều dưỡng viên, điều dưỡng trưởng khoa, điều dưỡng trưởng bệnh 

viện, lập và thực hiện được kế hoạch chăm sóc bệnh nhân cho từng loại bệnh, mô tả và 

đánh giá được mô hình quản lý sức khoẻ cộng đồng, mô tả và đánh giá được qui trình vô 

khuẩn, tiệt khuẩn tại bệnh viện;  

Đợt thực tập tốt nghiệp sẽ củng cố kỹ năng tư duy thấu đáo và kỹ năng giải quyết vấn 

đề; kỹ năng quản lý và lãnh đạo, hoạt động nhóm hiệu quả và an toàn; phát triển kỹ năng 

duy trì các mối quan hệ hợp tác nhằm xây dựng nhóm chăm sóc sức khoẻ hiệu quả; chăm 

sóc lấy bệnh nhân và gia đình làm trung tâm trong các môi trường chăm sóc khác nhau; 

hiểu và quảng bá quan điểm đúng về điều dưỡng trong hệ thống y tế và cộng đồng. 

Đơn vị giảng dạy: Cơ sở thực hành  
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5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO 

5.1. Chương trình khung đào tạo: 

5.1.1. Chương trình:  

 Được xây dựng dựa trên chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

tại Thông tư 01/2012/TT-BGDĐT ngày 13/01/2012 kết hợp với chương trình đào tạo hiện 

đang thực hiện của Nhà trường. Chương trình đào tạo gồm 140 tín chỉ. Việc triển khai chi 

tiết thực hiện chương trình và giám sát chất lượng chuyên môn do Bộ y tế chỉ đạo thực 

hiện. 

 

 

5.1.2. Kế hoạch sắp xếp nội dung và thời gian 

 Thời gian học tập trong 4 năm chia 8 học kỳ. Nhà trường chủ động bố trí và điều 

chỉnh các học phần của các học kỳ nhưng phải đảm bảo tính logic và tính hệ thống của 

chương trình đào tạo theo trình tự để sinh viên học các môn Khoa học cơ bản, Y học cơ 

sở, Tiền lâm sàng rồi mới học các môn Lâm sàng. 

5.2. Thực tập, thực hành lâm sàng, thực tế cộng đồng 

5.2.1. Thực tập 

 Tổ chức thực tập tại các phòng thí nghiệm theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và Bộ Y tế. Tuỳ theo yêu cầu của nghề nghiệp trên nguyên tắc đảm bảo mục tiêu và 

chất lượng đào tạo, điểm kết thúc mỗi học phần là tổng hợp của điểm lý thuyết và điểm 

thực tập theo quy định. 

5.2.2. Thực hành lâm sàng 

 Sinh viên đi thực hành lâm sàng bệnh viện từ năm học thứ 3. Địa bàn thực tập là 

các Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh. 

5.2.3. Thực tế cộng đồng 

 Địa bàn thực tế cộng đồng tại các Trạm y tế xã. 

5.3. Thực tập tốt nghiệp  

5.3.1. Thực tập tốt nghiệp 

 Sinh viên thực tập tốt nghiệp tại bệnh viện tuyến tỉnh trở lên. 

5.3.2. Tốt nghiệp 

Học phần thay thế/Khóa luận tốt nghiệp: thực hiện theo quy định của của Bộ Giáo dục 

Đào tạo và Nhà trường. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

  

 

 


